
PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Redação Técnica 

Curso: Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio 

Semestre: 1º  

Carga horária: 40 h/s (33h/r) 

Docente responsável: João Edson Rufino 

EMENTA 

Técnica redacional: Estruturação de documentos; Formas de tratamento; Recomendações 

para redigir bem; Correspondência: Conceito e classificação de correspondência; 

Correspondência particular; Correspondência oficial; Correspondência empresarial. Modelos 

de documentos comerciais: Abaixo-assinado; Carta comercial; Currículo vitae; E-mail; 
Memorando; Ordem de serviço; Recibo; Relatório; Telefax (fac-símile); Telegrama. Modelos  

de documentos oficiais: Ata; Declaração; Exposição de motivos; Ofício; Parecer; Procuração; 

Requerimento; Projeto e trabalho técnico. 

OBJETIVOS 

Geral 

Aprimorar o desempenho do aluno na redação técnica, estimulando a leitura e a produção de 

textos. 

 

Específicos 

- Produzir textos escritos, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, 

com qualidade nos aspectos formais e na estética; 

- Saber utilizar mecanismos discursivos e lingüísticos de coerência e coesão para que o texto 

seja claro e objetivo; 

- Compreender as diferentes formas de ordenação do pensamento na elaboração de um texto 

técnico; 

- Saber como proceder ao elaborar um texto técnico utilizando adequadamente as forma de 

tratamento e as informações de forma organizada e coerente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conceito de correspondência: particular, comercial e oficial. 

- Conceito e distinção entre correspondência empresarial e oficial. 

- Classificação das correspondências oficiais: quanto à circulação e ao conteúdo. 

- A redação oficial quanto aos aspectos de linguagem e estilo. 

- Características da redação oficial: impessoalidade, padronização, formalidade, 

uniformidade e padrão culto da linguagem. 

- Qualidades da redação oficial: clareza, objetividade, concisão, precisão, correção e polidez. 

- Redação Técnica: carta comercial, declaração, requerimento, ata,circular,ofício, parecer, 

memorando, exposição de motivos, ordem de serviço, edital, abaixo-assinado, currículo 

vitae,  procuração, mensagens eletrônicas, recibo, convocação, atestado, telegrama, relatório 

e projeto de pesquisa. 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva; 

Estudo, análise e discussão de textos; 

Atividade individual e em grupo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação individual (escrita);                                                                                                                  

Atividades (em classe e extraclasse); 

Desenvolvimento de atividades individual e em grupo; 

Produção textual. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro/pincel, datashow, textos. 

 

Bibliografia 

Básica 

 

GONÇALVES, Eliane & BIAVA, Lurdete. Manual para a elaboração do relatório de 

estágio curricular. 5ª. ed. Florianópolis: CEFET/SC, 2004. 

FLORES, L. Redação Oficial. 2ª. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994. 

PLATÃO, & FIORN. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1990. 

 

 

Complementar 

 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 19. ed. 

São Paulo: Atlas, 2008 

_________, Redação empresarial. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República. 

Organização do texto: Gilmar Ferreira Mendes e Nestor José Forster Júnior. 2. ed. rev. e 

atual. Brasília: Presidência da República, 2002. 

FERREIRA, Reinaldo Mathias. Correspondência comercial e oficial. São Paulo: Ática, 

2000. 

 


